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Healingsmassage
Grundkursus

14. - 18. september eller 30. okt. - 3. nov.
Du lærer den grundlæggende healingsmassage, 

så du efter kurset kan give en god 
afspændende massage til familie og venner.

Og får en større viden om og erfaring med, hvordan 
krop og psyke hænger sammen.

To-årig RAB godkendt uddannelse
Har du lyst til at arbejde professionelt med 

healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre 
på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse. 

På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et 
virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen 

som terapeutisk redskab. 
Du lærer en lang række gode teknikker til 

at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv 
at indgå i en dyb udvik lings proces.

Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive 
Registreret Alternativ Behandler i både Healingsmassage 
og Samtaleterapi efter Sundhedsstyrelsens regler når du 

har gennemført uddannelsen.

Ring efter brochure: 70 400 605

eller besøg os på www.kilden.dk

Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby.

& kommunikation

Yoga Dance
& Mindfulness

Omdan din yoga til en 
smuk, udtryksfuld 

og kreativ dans
inspireret af modern dance, 

uden at gå på kompromis med
yogaen dybde og kvalitet.

Og parallelt med dette tid til refl eksion, 
tilstedeværelse og mindfulness.

 Oplev den frihed, som kun kan opleves 
i ren tilstedeværelse.

Kom med 27. nov. - 1. dec.

overgangSalder
tør jeg tage 
østrogen?
[Brev]  Jeg er 57 år, har 
fået fjernet min livmoder 
for 18 år siden på grund af 
tilbagevendende celle-
forandringer og flere keg-
lesnit. I nogle år har jeg 
haft lettere hedeture, som 
dog var aftaget noget. I de 
senere par år har jeg fået 
en cyste på et ovarie og 
tilbagevendende cellefor-
andringer i skeden, hvilket 
endte med, at jeg har 
fået fjernet ovarierne og 

en god bid af vævet ved 
skeden. Nu er hedeturene 
så vendt kraftigt tilbage, 
og  jeg har fået  Catapre-
san for to måneder siden 
og tager fire piller dagligt, 
men synes ikke rigtigt, der 
er nogen god virkning. Vil 
så egentlig godt prøve, om 
østrogen kan dulme det, 
men hvordan er det med 
hensyn til brystkræft-risi-
koen? Min mor fik bryst-
kræft som 70-årig.

[Svar]  Der florerer mange modstridende informa-

tioner om hormoner og risikoen for brystkræft. Den 

store WHI-undersøgelse i USA (Womens Health Ini-

tiative) fastslog, at østrogen + gestagen øger risikoen 

for brystkræft, men at rent østrogen IKKE gør. Jeg sy-

nes bestemt, du skal tage fx ét til to pump østrogen-

gelé  dagligt, så har du det godt i løbet af 14 dage.�


